
Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping 
Avdelningen för rehabilitering 
Box 1026, SE-551 11  JÖNKÖPING 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Att ha rätt att ha ont  
Den sociala omgivningens påverkan på arbets-

förmåga 

 

Maria Sträng och Senka Durakovic 

 
 

Examensarbete, 15 hp, kandidatuppsats 

Arbetsterapi 

Jönköping, januari 2012 
 

Handledare: Inger Ahlstrand, Universitetsadjunkt 

Examinator: Mathilda Björk 



 

 

Sammanfattning 
Bakgrund: Smärta är ett av de största hälsoproblemen i dagens samhälle. Det är en huvudor-

sak till funktionshinder och arbetsoförmåga. Människor med smärta söker ofta förståelse hos 

omgivningen. Det är viktigt för dem att andra förstår deras svårigheter och de vill dela med 

sig av sina erfarenheter. Syftet med studien är att beskriva hur personer med långvarig smärta 

upplever omgivningens påverkan på arbetsförmåga.  Metoden är kvalitativ och informanterna 

i studien intervjuades enskilt. Studien inkluderade nio kvinnor i arbetsför ålder med långvarig 

smärta och erfarenhet av arbete. För dataanalys användes en kvalitativ innehållsanalys. Resul-

tatet visade att omgivningen, främst den nära familjen, stödjer arbetsförmåga genom att för-

ändra informanternas aktivitetsbalans. Kollegor och överordnade stödjer arbetsförmåga på 

informanternas arbetsplatser och i arbetsuppgifter. Omgivningen kan hindra arbetsförmåga 

genom den brist på förståelse många visar för informanter med långvarig smärta, vilket blir 

till hinder för glädje och motivation. Den sociala omgivningen hindrar arbetsförmåga även då 

de misstror informanterna med smärta eftersom smärtan och aktivitetsoförmågan inte syns 

utanpå, detta stjäl också ork och kraft. Slutsatsen som framkom visade att omgivningen kan 

stödja men också hindra arbetsförmågan hos informanterna med långvarig smärta genom fy-

sisk och psykisk påverkan. Omgivningen består bland annat av familj, kollegor, överordnade, 

släkt och vänner.  

 

Nyckelord: Aktivitetsbalans, arbetsterapi, kvalitativ innehållsanalys, långvarig smärta, Model 

of Human Occupation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Summary  
To have the right to be in pain. The social environments´ impact of working ability.  
Background: Pain is one of the mayor health issues in todays´ society. It is a main course to 

disability and work inability. People with pain seek the social environments´ understanding. It 

is important for them that others understand their inabilities and they want to share their expe-

riences. The aim of this study is to describe how people with chronic pain experience the so-

cial environments´ impact on work ability. The used method is of a qualitative type and the 

informants of the study were interviewed separately. The study included nine women of 

working age with chronic pain and with work experience. For data analysis a qualitative con-

tent analysis was used. Results showed that the social environment, particularly the close 

family, supports working ability by changing the activity balance of the informants. Col-

leagues and superiors mainly support the work ability at the informants´ workplaces and in 

work related tasks. The social environment can prevent work ability by the lack of under-

standing many people display for those with chronic pain, which prevents joy and motivation. 

The social environment also prevent work ability when they distrust people with pain as the 

pain and inability for activities is not visible on the surface, which also takes the person´s 

strength and power away. The conclusion that emerged showed that the social environ-

ment can support but also inhibit the work ability for people with chronic pain by physical 

and psychological impact. The social environment includes family, colleagues, superiors, 

relatives and friends.  

 

Keywords: Chronic pain, Model of Human Occupation, occupational balance, occupational 

therapy, qualitative content analysis. 
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Inledning 
Under utbildning till arbetsterapeuter har båda författarna till denna studie kommit i kontakt 

med personer som lever med långvarig smärta. Även personliga erfarenheter är en bidragande 

faktor till varför författarna vill belysa ämnet långvarig smärta, och uppfattningen finns att det 

är ett aktuellt ämne som ligger väl i tiden. En önskan är att utveckla personliga kunskaper och 

förståelse för ämnet genom att analysera informanternas upplevelser och kunna beskriva hur 

omgivningen påverkar arbetsförmågan. Förhoppningen är att uppsatsen ska ge en inblick i hur 

det är att leva med långvarig smärta och hur omgivningen påverkar informanterna och deras 

arbetsförmåga. Detta för att ge omgivningen, såsom vårdpersonal, anhöriga, överordnare och 

arbetskollegor, en bättre förståelse och medkänsla för hur den långvariga smärtan påverkar 

informantens vardag. 

 

Smärta är ett av de största hälsoproblemen i dagens samhälle, sett såväl ur den enskilde indi-

videns synvinkel som ur ett samhällsperspektiv. Det är en huvudorsak till funktionshinder och 

arbetsoförmåga och är en mycket vanlig anledning till att människor söker vård (Linton, 

2005). Betoning har i andra studier lagts bland annat på hur omgivningen påverkar vardagsli-

vet. Personer med smärta, ofta med definierad smärtproblematik, har ingått i andra studiers 

urval. Ingen av de funna studierna har betonat hur personer med långvarig smärta upplever 

omgivningens påverkan på arbetsförmåga. Hur personer med långvarig smärta själva ser på 

sambandet mellan andras förståelse och sin egen arbetsförmåga och hur omgivningen kan 

hindra eller stödja den med sin inställning är intresseväckande frågor. Sådan kunskap kan 

nyttjas för samhälleliga insatser för arbete och rehabilitering. Som en del i rehabiliteringen 

verkar även arbetsterapeuter med att förebygga risk för nedsatt aktivitetsförmåga, förbättra 

eller kompensera nedsatt aktivitetsförmåga och därigenom öka delaktigheten hos klienter (So-

cialstyrelsen, 2001). För att kunna rikta sina åtgärder effektivt behöver arbetsterapeuter som 

arbetar med återgång till arbete, veta mer om hur familj och övriga människor i klientens om-

givning påverkar dennes arbetsförmåga. Därför är det bra om denna profession tar till sig kun-

skap som den här studien kan ge. Även för den enskilda individen med långvarig smärta kan 

ökad kunskap om ämnet vara ett medel till att kunna påverka sin omgivning i en positiv rikt-

ning, och visa att omgivningens agerande gör skillnad. Kielhofner et al. (1999) skriver att det 

är viktigt för alla att arbeta då arbetet ofta blir en del av människans identitet. Det värde man 

tillskriver sig själv och sin status kan bestämmas av vilket yrke man har.  

Bakgrund 

Arbete och arbetsförmåga  

Arbetsförmågan är resultatet av det samspel som sker mellan individens resurser och arbetets 

krav på individen. Begreppet arbetsförmåga innehåller tre grundläggande dimensioner av fy-

sisk, psykisk och social art. Ibland vidgas begreppet till att även innehålla relationen mellan 

individ och allmänna livskrav. För att en person ska arbeta krävs, sett från ett handlingsteore-

tiskt perspektiv, arbetsförmåga samt tillfälle och vilja/motivation (Ludvigsson, Svensson & 

Alexanderson, 2006). 

 

I arbetsterapimodellen Modell of Human Occupation (MoHO) beskrivs att motivationen till 

att utföra en aktivitet påverkas av utförandekapacitet, vilja, vanor, roller samt miljö. Miljön 

består av både sociala, fysiska, kulturella, ekonomiska och politiska dimensioner. Dessa di-

mensioner har en stor inverkan i hur aktiviteter utförs och kan bidra till möjligheter och resur-

ser, samt krav och begränsningar i aktiviteter. Utförandekapacitet påverkar aktivitetsutförande 
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genom hur aktiviteten ska genomföras, detta kan vara både psykiska och fysiska förmågor 

samt subjektiva upplevelser. Individens aktivitetsutförande påverkas av omgivningen runt 

omkring. Arbetet är en viktig faktor för människors välbefinnande, genom arbete ställs krav 

på individen att utföra olika uppgifter och att använda tiden på rätt sätt. Vanor och roller styr 

de dagliga rutinerna och påverkar hur individen organiserar sina handlingar. Arbete hjälper 

många att få struktur i vardagen och ger individen en identitet genom arbetsrollen. Rollerna 

identifierar vem personen är och hur aktiviteterna utförs, de hjälper människor att göra det 

som förväntas av dem. Viljan påverkar utförandet genom individens tankar och känslor. Tron 

på sin egen kompetens och effektivitet påverkar viljan och är en viktig faktor i aktivitetsutfö-

randet (Kielhofner, 2008). Personer med långvarig smärta tål den bättre i vardagen då de har 

rutiner, vanor och betydelsefulla aktiviteter (Råheim & Håland, 2006). Vidare påverkas indi-

viden av värderingar som kan vara personliga och samhälliga, och som i sin tur kan styra be-

teende och aktivitetsutförande. Omgivningens förståelse, liksom kollegor och arbetsgivare, 

påverkar våra känslor och motivation till hur aktiviteten utförs (Kielhofner, 2008). Drivkraf-

ten att utföra en viss aktivitet handlar mycket om individens intresse. Det är viktigt att göra 

något som denna anser är meningsfullt och roligt (Kielhofner, 2008). Aktiviteten bör även ha 

en social betydelse för individen för att han/hon ska vilja delta. Utförandet kan begränsas av 

skador vilket får till följd att individens engagemang i aktiviteter förändras. Beteende i arbetet 

bör ses som en konsekvens av ett samspel mellan individen och miljön (Kielhofner et al., 

1999). Arbete ger en känsla av godkännande och självrespekt när man blir positivt värderad 

på arbetsplatsen. Arbetet ger också mening och mål i livet, samt distraherar individerna från 

smärtan (de Vries, Brouwer, Groothoff, Geertzen & Reneman, 2011). Många med långvarig 

smärta oroar sig för att förlora sin arbetsförmåga och därmed få en sämre ekonomisk situation 

(De Souza & Frank, 2011).  

 

Arbetet sågs av kvinnor med smärta i en studie som viktigt för att upprätthålla rutiner då det 

delar upp tiden i arbete och fritid. Arbetet gav också möjlighet till personlig utveckling, social 

samvaro och känslan av att tillhöra samhället. Inte bara skadan och funktionshindret påverkar 

om personer med långvarig smärta kan vara kvar i arbete. Hela livssituationen med engage-

mang utanför arbetet, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, arbetsuppgifter och inflytandet över 

arbetssituationen påverkar. I livssituationen kan det ingå att ta hand om barn och äldre släk-

tingar och vara ansvariga för hushållsarbete, vilket påverkar kvinnors arbetsförmåga. Att kun-

na ta korta pauser och bli bemötta med förståelse från arbetsgivare och kollegor har framförts 

som viktiga faktorer för att kunna arbeta (Henriksson, Liedberg & Gerdle, 2005). Hur den 

anställde införlivar arbetsrollen påverkas av dennes individuella karaktäristika såsom förmå-

gor och vilja. Om individen med funktionshinder inte kan uppfylla förväntningar på rollen 

som anställd, kan det leda till konflikter och kollegor och chefer kommer att underförstått 

eller uttryckligen kommunicera vad de tycker om den anställde.  När funktionshindret är 

osynligt, som vid långvarig smärta, kan de svårigheter som finns tolkas av kollegorna som 

lathet eller brist på engagemang. Det kan då bli svårt att hitta bra sätt att uppfylla arbetsrollen. 

Personers engagemang i arbetet har samband med i vilken grad de blir respekterade och om-

tyckta av kollegor och chefer. Att få stöd och positiv respons ökar motivationen för arbetet 

(Kielhofner et al., 1999).  

 

Hälften av deltagarna i en europeisk studie om långvarig smärta uppgav att de alltid kände sig 

trötta, och 40 % upplevde att smärtan hindrade deras koncentrationsförmåga och gav känslor 

av hjälplöshet och att inte kunna fungera normalt. 16 % upplevde smärtan så svår att de vissa 

dagar ville dö. Deltagare menade att kollegor, chefer och andra människor runt dem inte för-

stod hur ont de hade och i hur stor utsträckning smärtan påverkade dem. Ungefär 60 % av 

deltagarna menade att de hade sämre eller ingen arbetsförmåga utanför hemmet, och många 
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hade blivit arbetslösa på grund av smärtan. Av de som hade kvar sina arbeten var det en stor 

andel som arbetade deltid på grund av den (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 

2006). 

Långvarig smärta 

Av befolkningen i Sverige och Europa beräknas cirka 20 % ha långvarig smärta. Många av 

dem upplever sig missförstådda, misstrodda och ibland pressade av krav på återgång till arbe-

te (SBU, 2010). Smärtan ger negativa effekter för samhället genom påtagliga samhälleliga 

kostnader (SBU, 2006). Arbetsoförmågan orsakar förlust av arbetsdagar och orsakar sjuk-

skrivningar och förtidspensioneringar (Linton, 2005). Detta motverkar Regeringens (2011) 

vilja att öka sysselsättningen. De menar att arbete är positivt för samhället då det underlättar 

för landet att nå de uppsatta ekonomiska målen. 

 

Det finns brister i definitionen av vad smärta är. Detta genom att den inte tar upp hur omgiv-

ningsfaktorer och sammanhanget påverkar samt hur tankar och beteende inverkar på smärtan 

(SBU, 2010). Upplevelsen av smärta är förknippad med emotionella och psykologiska reak-

tioner, upplevelsen är subjektiv. För att smärtan ska klassas som långvarig ska den ha varat i 

minst tre månader (SBU, 2006). Denna definition kommer studien och urvalet att utgå ifrån. 

Att få en diagnos är ofta mycket viktigt och betydelsefullt för patienten, eftersom den ger en 

förklaring till lidandet och patienten då kan namnge sina besvär (Åsbring, 2003). Depression 

vid eller som följd av långvarig smärta är vanligt förekommande (SBU, 2006). Även ångest 

och trötthet kan vara ett lidande för personer med smärta och svår sjukdom (Hӕgerstam, 

2003). 

 

Vilja, vanor, roller och utförandekapacitet utgör en helhet, tillsammans med miljön. Ett gott 

samspel mellan dessa fyra definieras som aktivitetsbalans (Kielhofner, 2008). Aktivitetsbalans 

definieras även som en fördelning mellan arbete och fritid. Aktivitetsbalans omfattar även 

andra faktorer såsom individens fysiska, mentala och sociala kapacitet (Wilcock, 2006). Akti-

vitetsobalans kan uppstå då samspel mellan vilja, vanor, utförande och miljö störs på något 

vis. Detta kan i sin tur påverka livssituationen negativt och leda till ohälsa (Kielhofner, 2008). 

Wilcock (2006) menar att om de nämnda faktorerna inte är tillfredställande för individen upp-

står aktivitetsobalans. Detta kan vidare leda till att individen förlorar förmågan att påverka 

och styra sitt liv. Mental och fysisk ohälsa kan utvecklas om samspelet med omgivningen 

försämras. Smärta kan orsaka svårigheter att utföra aktiviteter till exempel med familjen, på 

arbetet eller i fritidsengagemang, och minska deltagandet i samhällslivet (SBU, 2010). Smär-

tan kan även vara en orsak till obalans mellan arbete och fritid (Skjutar, Schult, Christensson 

& Müllersdorf, 2010) eftersom smärta som uppstår efter arbetet kan hindra individen från att 

delta i fritidsaktiviteter (Müllersdorf, 2002). Merparten av deltagarna i en studie upplevde att 

deras smärta ökade över dagen på grund av de aktiviteter de utförde. Smärtan inverkade på 

sömnen, familjerelationer, hushållsaktiviteter och sociala aktiviteter. Många fick ge avkall på 

att ha ett självständigt liv och upplevde svårigheter att fungera som de brukat göra. Känsla av 

hjälplöshet och lågt självförtroende var en konsekvens av smärtas påverkan på vardagslivet. 

Av deltagarna i Sverige var 40 – 45 % missnöjda med den vård och smärtbehandling de fått. 

Många uppgav att läkare inte frågade dem om deras smärta och ofta förbisåg symptom på 

bakomliggande sjukdomar. Flera upplevde smärtan som ett av flera andra relaterade problem, 

såsom trötthet och koncentrationssvårigheter (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Galla-

cher, 2006).  
 

Förutom på livskvaliteten inverkar smärtan också på ekonomin, då individen inte i lika stor 

utsträckning är närvarande på arbetsplatsen och därmed förlorar inkomster. Det påverkar även 
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samhällets ekonomi genom kostnader för sämre produktivitet, förlorad kompetens, sjukvård 

och kostnader för välfärdstjänster (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). 

Omgivningens påverkan på arbetsförmåga 

Socialt stöd kan delas in i fyra typer. Den första är det emotionella stöd som innefattar kärlek, 

omsorg, närhet, lojalitet och uppmuntran, samt möjligheten att lita på varandra. Det andra är 

det värderande stöd som visas genom feedback och information som leder till förbättring av 

självbild och självförtroende. Det tredje är det instrumentella stöd som innebär direkt hjälp 

eller tjänster som till exempel att få hjälp med småsysslor. Det fjärde och sista är det informel-

la stöd som innebär att få information och råd som kan användas för att klara av personliga 

problem och problem i omgivningen (Angelöw, 2002).  

 

Omgivningen inverkar på de möjligheter, stöd, krav och hinder som miljön utgör för indivi-

den. Den sociala omgivningen kan förändra aktivitetsbalansen, genom att sänka kraven på ett 

aktivitetsområde. När kraven på en individ är för höga i relation till dennes kapacitet, så kan 

denne bli orolig eller känna att situationen är hopplös. När ett funktionshinder uppkommer 

kan det förändra en individs sociala miljö. Det kan i sin tur leda till att många funktionshind-

rade blir extra beroende av familjen för känslomässigt, finansiellt och andra former av stöd. 

Familjer som vill stödja den funktionshindrade kan inkludera denne i rutiner och se till att 

denne får meningsfulla roller i familjen. Familjen och vänner kan uppmuntra till att fortsätta 

kämpa för att nå uppsatta mål. Andras förväntningar kan påverka människors handlingar och 

motivation (Kielhofner, 2008). 

 

Många med långvarig smärta upplever att kollegor, familjer, vårdpersonal och bekanta har 

negativa attityder, misstror dem och är osympatiska i sitt bemötande. Omgivningen uppfattar 

inte smärta som något större problem för människors liv (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen 

& Gallacher, 2006). Ibland har även anhöriga ställt sig oförstående till den problematik som 

smärtan för med sig (Råheim & Håland, 2006). I en studie framkom att människor med smär-

ta söker förståelse hos människor nära dem, såsom familj och kollegor. Det var viktigt för 

dem att andra förstod deras svårigheter och de ville dela med sig av sina erfarenheter. Flera 

uppskattade den hjälp de fick av sina makar men flera kände sig hjälplösa och fick ångest av 

detta (De Souza & Frank, 2011). Att känna sig otillräcklig i sin relation med livskamraten än 

något flera andra berättat om (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). Ma-

karna till personer med smärta kan utstå känslomässigt lidande av den situation paret lever i 

och paret kan drabbas av osämja i äktenskapet. Barnens respons på föräldrars smärta sågs 

bero på vilken ålder barnen var i. Trots bra stöd från det bredare umgänget i en studie fanns 

deltagare som undvek att prata med sin omgivning om sin upplevelse av smärtan (De Souza & 

Frank, 2011). 

  

Upplevelsen av socialt stöd i arbetet är en arbetsmiljöfaktor som påverkar hälsan i arbetslivet 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Arbetsledares och medarbetares beteenden och attityder 

påverkar psykosociala förhållanden (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). Studier visar att svagt 

medmänskligt stöd från arbetskamrater och chefer är kritiskt för hälsan (Angelöw, 2002). Ett 

rimligt antagande är att om en anställd får stöd från både arbetskamrater och chefer, får de 

bättre hälsa än de som inte får sådant stöd (Hogstedt, Bjurvald, Marklund, Palmer & Theorell, 

2004). En stor andel anställda i Sverige, både män och kvinnor, upplevde dåligt socialt stöd i 

en undersökning som gjorts av Statens Folkhälsoinstitut (2010). Vid en mätning om stöd och 

möjlighet för kontroll visade det sig att de med mest stöd och störst kontroll hade minst smär-

ta efter arbetet, medan de med svagt stöd hade störst förekomst av smärta. En faktor för att på 

ett lyckat sätt kunna stanna kvar på arbetet var stöd från andra (de Vries, Brouwer, Groothoff, 
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Geertzen & Reneman, 2011). En anledning till att många stannar kvar på arbetet är deras loja-

litet med arbetskamraterna, om de inte kom till arbetet var kollegorna tvungna att arbeta hår-

dare. För att kunna balansera arbetsbörda med sin förmåga har de fått förändra sitt beteende 

genom att acceptera hjälp från andra, göra egna prioriteringar och vara uppmärksamma på 

sina fysiska och mentala begränsningar. För att kunna stanna kvar på arbetet behövde en del 

mer flexibla arbetstider och uppgifter eller ergonomisk anpassning (de Vries, Brouwer, Gro-

othoff, Geertzen & Reneman, 2011). I en studie framkom att flertalet individer upplevde att 

kollegorna accepterat anpassningar, dock upplevde några en viss osäkerhet över hur mycket 

av de gjorda förändringarna kollegorna skulle acceptera. (Isaksson-Mettävainio & Ahlgren, 

2004). 

 

Deltagarna i en annan studie utvecklade olika sätt att hantera smärtan, genom att förändra sina 

rutiner och planera framtiden på andra sätt än tidigare. Då de informanterna hade svårt att ta 

hand om sina arbetsuppgifter, var följden emellanåt att de blev sjukskrivna. Många kände sig 

onyttiga och upplevde att familj och samhälle såg dem som mindre värda. De förlorade en 

positiv roll i samhället. Att inte kunna uppfylla de roller som förväntas av samhället gav en 

negativ identitetskänsla (Silva, Sampaio, Mancini, Luz och Alcântara, 2011).  

Syfte 
Syftet är att beskriva hur personer med långvarig smärta upplever omgivningens påverkan på 

arbetsförmåga.  

Metod 

Förförståelse 

För att öka studiens trovärdighet bör författarna granska sig själva och sina värderingar (De-

poy & Gitlin, 1999). Under utbildningen till arbetsterapeut har kontakt med smärta och arbets-

förmåga gjorts. Detta har gjort att författarna till denna studie har tagit del av information 

kring ämnet, dock har båda begränsad praktisk erfarenhet. En viss förförståelse fanns hos 

båda om smärtans påverkan i aktivitet genom verksamhetsförlagd utbildning och genom teo-

retiska studier i ämnet arbetsrehabilitering. En förförståelse var att personer med långvarig 

smärta kan begränsas i sitt aktivitetsutförande på grund av smärtan och omgivningens oförstå-

else. Detta kan i sin tur ha påverkat utformningen av intervjufrågor. Därför är det viktigt att ta 

hänsyn till och vara medveten om förförståelsen för att minska negativ påverkan på det slut-

giltiga resultatet. Författarnas förförståelse var främst att omgivningen kunde påverka aktivi-

tetsutförande negativt, men enligt Kielhofner (2008) kan omgivningen även stödja. Detta har 

författarna varit extra uppmärksamma på, genom att i intervjuguiden även betona den stöd-

jande effekt omgivningen kan ha.  

Urval 

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod. Detta perspektiv kan användas för att få 

mer kunskap om människors upplevelser (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). Urvalet 

grundas på lämplighet, där inklusions- och exklusionskriterier fastställs och alla frivilliga som 

stämmer med dessa kan delta (DePoy & Gitlin, 1999). Inklusionskriterierna för urvalet var 

både män och kvinnor i arbetsför ålder, som har haft långvarig smärta i mer än tre månader. 

De ska även ha erfarenhet av arbete, vilket innebär att de ska ha arbetat inom de senaste tio 

åren. På grund av tillgängligheten ska de tillfrågade informanterna vara från samma del av 

landet. Urvalet av informanter skedde främst genom kontakt med kontaktpersoner på en 

smärtrehabiliteringsklinik. Missivbrev och samtyckesblankett (bilaga 1) lämnades ut till kon-
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taktpersoner på rehabiliteringskliniken. Kontaktpersonerna tillfrågade endast informanter som 

stämde med studiens inklusionskriterier. Tre informanter som överensstämde med inklu-

sionskriterierna tillfrågades även utanför rehabiliteringskliniken av författarna. Kännedom om 

dessa informanter fick författarna genom personligt kontaktnät, där det fastställdes under in-

tervjun att informanterna uppfyllde inklusionskriterierna. Sammanlagt gav nio informanter sitt 

medgivande att delta och bli intervjuade, de var alla kvinnor. Fyra av dem hade utländsk här-

komst, resterande var infödda svenskar. Informanterna i studien uppgav att de led av långva-

rig smärta på grund av fibromyalgi, whiplash, förslitningar, polyneuropati (nervsjukdom) och 

segmentell rörelsesmärta (smärta från ryggradens segment). Informanterna visade sig ha en 

mängd olika arbetsformer, två av dem var arbetslösa (informant 6 och 8) medan en av infor-

manterna arbetade heltid (informant 2). För en av dem (informant 4) saknas uppgifter om 

sjukskrivningens längd (tabell 1).   

 

Tabell 1   En översikt över informanternas anställning, sjukskrivning, längd för sjukskrivning       

och typ av arbete.   
Informant Anställning Sjukskrivning  Sjukskrivningens längd Typ av arbete 

1 50 % 50 % 1 år Kontorsarbete 

2 95 % - - Lokalvårdare  

3 75 % 25 % 10 år Kontorsarbete 

4 50 % 20 % ? Kontorsarbete 

5 50 % 50 % 3 år Produktionsindustri   

6 - 100 % 2 år Arbetslös 

7 75 % 100 % 5 år Undersköterska 

8 - 100 % 8 år Arbetslös 

9 50 % 50 % 6 år Produktionsindustri   

Datainsamling 

Första kontakten togs med smärtrehabiliteringskliniken för att informera om studiens syfte 

och ställa en förfrågan till personalen om att förmedla informationen vidare till möjliga in-

formanter. Ansvarig för rehabiliteringskliniken godkände klinikens medverkan. En skriftlig 

förfrågan med informations- och samtyckesbrev (bilaga 1) lämnades även ut till kliniken. 

Dessa lämnades vidare till intresserade personer. I informationsbrevet framgick studiens syfte, 

att deltagandet i studien var frivilligt och att deltagandet kunde avbryta när som helst utan 

negativa påföljder. Vidare gavs information om att intervjun skulle ta cirka en timme och med 

godkännande av informanten skulle intervjun bandas. Alla informanter godkände detta vilket 

gjorde att alla intervjuer spelades in.  Det framgick även tydligt att författarna till studien ga-

ranterade konfidentialitet. Då alla informanter på smärtrehabiliteringskliniken hade ett fast 

schema bokade kontaktpersonerna in intervjuerna. De tre resterande intervjuerna bokades in 

av författarna och informanterna, där tid och plats fastställdes.  

 

Insamling av data skedde via enskilda intervjuer, som utgick från en intervjuguide (bilaga 2). 

Denna grundade sig på arbetsterapimodellen Modell of Human Occupation (MoHO). Inter-

vjuerna bestod av öppna frågor som syftade till att få informanterna att berätta mer om sina 

upplevelser. Följdfrågor ställdes också för att förtydliga deras berättelse ännu mer. Författarna 

försökte ställa följdfrågor utan att flödet i berättelsen stördes alltför mycket. Detta beskriver 

även Jonsson, Heuchemer och Josephsson (2008) är viktigt. Ledande frågor undveks. Guiden 

testades genom två pilotintervjuer för att utformningen skulle bli den bästa möjliga. En av 

pilotintervjuerna gjordes på en person med långvarig smärta, medan den andra intervjun gjor-

des på en person med utländsk härkomst. Efter pilotintervjuerna skrevs syftet överst i guiden 

och en sista, avslutande fråga lades till. Intervjun initierades alltså med beskrivning av syftet. 

Avslutningsvis gavs informanten möjlighet att utveckla det som tidigare sagts och även tilläg-
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ga något som upplevdes angeläget. Intervju är en av de vanligaste datainsamlingsmetoderna i 

kvalitativ metod (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008).  

 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med den redan utarbetade inter-

vjuguiden (bilaga 2). Vid åtta av nio intervjuer deltog båda författarna. Intervjuerna skedde 

huvudsakligen på smärtrehabiliteringskliniken dit sex av informanterna hade andra ärenden. 

De andra tre intervjuerna gjordes i informanternas hem, för att underlätta för dessa. Alla nio 

intervjuer bandades och skrevs sedan ut ordagrant. Författarna turades om att intervjua och 

transkribera. Då en av författarna höll i intervjun fick den andra sköta transkriberingen av 

denna intervju. En av intervjuerna gjordes på ett annat språk med endast en författare. Samma 

författare fick ansvara för både intervjun, transkriberingen och översättningen till svenska. 

Anledningen till att intervju använts är för att ta reda mer om informanternas uppfattning och 

syn på det som studeras (DePoy & Gitlin, 1999). För att intervjuerna skulle genomföras på ett 

lämpligt sätt var det viktigt att tänka igenom hela undersökningsprocessens utformning innan 

start (Granskär & Höglund - Nielsen, 2008). Det är gjort genom ett förberedande PM. 

Databearbetning 

Insamlad data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys, som fokuserar på tolkning av 

texter. Eftersom den används för att identifiera förändringar med avseende på skillnader och 

likheter i text (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008), var denna metod mest lämplig att 

använda i denna studie, då inspelade intervjuer transkriberas till text. Författarna transkribera-

de de bandade intervjuerna ordagrant, dock togs namn och annan data som möjliggör identifi-

ering bort. Därefter lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger för att bekanta sig med tex-

terna och för att få en förståelse för helheten. De första två intervjuerna analyserade författar-

na utifrån den kvalitativa innehållsanalysen tillsammans och författarnas olika tolkningar dis-

kuterades. Övriga intervjuer delades upp och analyserades var för sig av författarna, för att 

sedan noga kontrolleras och diskuteras tillsammans. Under analysen lades meningsbärande 

enheter in i en tabell. Dessa var stycken som svarade på studiens syfte. Detta gjordes först 

enskilt av författarna och sedan jämfördes det tillsammans. Denna del av processen omarbeta-

des ett flertal gånger för att endast inkludera det som svarade på syftet. Analysprocessen fort-

satte sedan med kondensering av meningsbärande enheter. Texten blir kortare och mer lätt-

hanterlig vid kondenseringen av meningsbärande enheter, samtidigt som inget viktigt ur inne-

hållet försvinner (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Även denna del gjordes först en-

skilt av författarna och sedan sammanställdes de kondenserade meningsbärande enheterna 

gemensamt, genom att ännu en gång sortera bort det som inte var relevant för syftet. Reste-

rande delar av analysprocessen bearbetade författarna tillsammans där reflektion om olika sätt 

att tolka intervjuerna gjordes. Detta för att få en ökad tillförlitlighet, vilket även Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) tar upp och beskriver. De kondenserade meningsbärande enheter-

na abstraherades och koder bestämdes. Koderna är beteckningar på de meningsbärande enhe-

terna och beskriver innehållet kortfattat. Flera koder som har ett liknande innehåll fick till-

sammans bilda underkategorier, och i ett ytterligare led kategorier. Slutligen skapas teman 

genom att se sambandet i flera kategorier. Teman svarar på frågan hur (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Dessa utgjorde den röda tråden genom kategorierna. Exempel på hur en 

del av en sådan här kvalitativ analysprocess kan se ut i denne studie finns i figur 1. Resultatet 

anses som giltigt om det lyfter fram det typiska för det som var avsett att beskrivas. Trovär-

digheten kan stärkas genom att exempelvis redovisa citat ur intervjun eller att analysen utförs 

med hjälp av flera personer, vilket kan öka tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Grane-

heim, 2008). I denna studie kontrolleras innehållsanalysen noggrant av båda författarna och 

meningsskiljaktigheter diskuteras. En analysenhet med alla steg i processen har även grans-

kats av en expert som är insatt i det aktuella ämnet för att nå enhet och trovärdighet som även 
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Lundman och Hällgren Graneheim (2008) skriver om. Granskningen av analysenheten gjor-

des för att författarna vidare skulle veta hur fortsatt bearbetning kunde gå till. De resultat som 

redovisas i studien är typiskt för de svar på syftet som framkommit. 

 

Meningsbärande enhe-

ter 

Kondenserad me-

ningsbärande enhet 

Kod Under- 

kategori 

Kategori Tema 

Liksom alla försökte 

skylla på ah depression, 

jag försökte förklara jag 

är inte deprimerad eh 

självklart blir jag depri-

merad när jag har värk, 

man mår inte bra när man 

har värk … eh det var 

ingen som ville lyssna, 

jag kände det var ingen 

som tror att jag har värk 

utan. 

Man mår inte bra när 

man har värk … Det var 

ingen som ville lyssna 

… Jag kände det var 

ingen som tror att jag 

har värk.  

Ingen 

lyssnar på 

mig 

Tvingas 

bevisa 

smärtan 

Smärtan 

syns inte 

Omgiv-

ningen 

stödjer 

men också 

hindrar 

arbetsför-

måga 

 

Figur 1: Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsbärande enhet, kod, under-

kategori, kategori och tema.  

Etiska överväganden 

För att få en etiskt försvarbar studie tas hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att ta hänsyn till informationskravet började förloppet med att informera möjliga infor-

manter på ett lättförståeligt sätt. De skulle själva kunna ta ställning till om de vill delta i studi-

en eller inte. Genom det missivbrev som delats ut till informanterna har information om studi-

ens syfte lämnats, hur den kommer att genomföras och att det är frivilligt att delta.  Det fram-

går även att den insamlade informationen endast används i forskningssyfte och att det färdiga 

resultatet kommer att skickas ut till intresserade informanter. Alla kontaktuppgifter finns till-

gängliga i missivbrevet (bilaga 1). För att vidare ta hänsyn till samtyckeskravet tillåts endast 

de vara med som aktivt tackat ja till att medverka. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska de även 

informeras om att de har rätt att avbryta medverkan utan negativa konsekvenser. Om infor-

manterna skulle ha velat avbryta sitt medverkande i studien skulle de kunna kontakta förfat-

tarna via telefon. De informanter som var på smärtrehabiliteringskliniken kunde även vända 

sig till kontaktpersonerna vid avbruten medverkan i studien. Det har inte skett några påtryck-

ningar från studiens ansvariga om deltagande. För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet har 

den information som framkommit behandlats konfidentiellt i studien. Inga obehöriga har till-

gång till data innan det publiceras. Vid publicering av studien kommer ingen enskild infor-

mant kunna kännas igen. Informanternas privatliv kommer på så sätt skyddas vilket Medi-

cinska forskningsrådet (2002) framför som betydelsefullt. Detta har i studien gjorts genom att 

inte skriva vilken smärtrehabiliteringsklinik och län det handlar om. Författarna har även tagit 

bort sådant som kan identifiera informanterna, såsom namn. För att ta hänsyn till nyttjande-

kravet ska insamlad information endast användas till forskning och kommer inte påverka de 

beslut eller åtgärder som rör den enskilde informanten. En egengranskning har ifyllts efter de 

etiska krav Högskolan i Jönköping har för examensarbeten (bilaga 3). 
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Resultat 
Efter analysen har ett tema framgått. Detta är att omgivningen stödjer men också hindrar ar-

betsförmåga. Kategorier som verkar stödjande i den sociala omgivningen är förändrar aktivi-

tetsbalansen mellan hem och arbete samt fysiskt och psykiskt stöd (emotionellt, värderande, 

instrumentellt och informellt stöd). De kategorier som framkom i analysen som hindrar ar-

betsförmågan är smärtan syns inte och oförståelse från omgivningen. Nedanför ses en översikt 

över resultatet (figur 2).  

 

 
 

Figur 2: Översikt över resultatet. 

 

Förändra aktivitetsbalansen mellan hem och arbete 

I denna kategori beskriver informanterna hur människor i deras närhet stödjer dem till att 

kunna arbeta. Detta genom både praktiskt och psykiskt stöd. 

Stödjande familj 

Att informanternas familjer stödjer dem genom att hjälpa till hemma med sysslor har fram-

kommit i intervjuerna. På så sätt upplever informanterna att de får kraft kvar till annat, såsom 

arbete. Familjen finns även där som mentalt stöd i påfrestande situationer. De finns en upple-

velse av förståelse från den närmsta omgivningen. Att få prata och berätta om sin smärta hjäl-
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per och underlättar för informanterna. Även att närstående förstår de smärtdrabbades situatio-

ner utan misstro, styrker dem som individer. Maken får ibland göra mycket i hemmet, ibland 

har denne fått sköta huvuddelen av hemsysslorna, allt ifrån städning till trädgård, då infor-

manterna själva inte orkade. Efter en tröttsam dag på arbetet uppgavs att informanter kunde 

komma hem och genom familjen finna mer kraft, då de ger glädje. Det framkom att familjen 

ökar informanternas ork genom att hjälpa till med praktiska göromål såsom att handla, skotta 

snö, tömma diskmaskinen och så vidare. Hade inte familjen gjort så mycket hemma så hade 

de inte orkat arbeta så mycket som de gör. Detta beskriver en informant mycket tydligt: 

 
Hade inte dem gjort så mycket hemma så hade ju jag inte orkat jobba så mycket som jag 

orkar. Dom får hänga tvätten, dom får åka fram och handla framförallt. (Informant 4) 

 

Även de som inte arbetar beskrev att familjernas hjälp underlättat för dem att orka med sådant 

som på sikt kan öka arbetsförmåga, såsom att orka med insatser på rehabiliteringsklinik. In-

formanter upplevde en bra förståelse från sina makar och kände att de kunde lägga över an-

svaret för hemmet på dem. Ibland uppstod det dock skuldkänslor, i de fall makarna arbetade 

heltid varför informanterna ibland inte ville lägga på dem för mycket ansvar i hemmet. Infor-

manter kunde ha svårt att acceptera den hjälp de fick och behövde, då de själva tidigare varit 

självständiga. Trots svårigheter ville de vara oberoende även fortsättningsvis. Närståendes 

stöd upplevs ofta som positivt men ibland kan det dock feltolkas. Anhöriga som var pådrivan-

de kunde först uppfattas som misstroende och oförstående på grund av sitt sporrande beteen-

de, men hade då som avsikt att vara uppmuntrande.  

 
Om vi börjar från min, min man. Han stödjer mig väldigt mycket och så han försöker inte 

övertyga mig att jag inte har ont. Ibland det är så att jag tycker: men är du dum jag har 

verkligen ont men. Det är inte att han inte tror mig utan att han vill, alltså att han försö-

ker pusha på. Och försöka säga du klarar dig. (Informant 7) 

 

Informanter kunde uppleva att de hade förståelse från första början av sina makar medan 

andra upplevde att de fick bättre förståelse med tidens gång. Det berättades att mycket fick 

upprepas i början för att få hjälp, medan andra upplevde stöd och förståelse från första början. 

Informanter upplever vanligtvis ett helhjärtat stöd från hela familjen, med makar, barn och 

föräldrar. Stödet som de upplever kommer bland annat genom att prata om sin situation och 

bli uppmuntrade. Uppmuntran kan vara att maken pushar på och talar om att inte bry sig om 

vad alla andra säger. Detta ger stöd och förbättrar informantens självförtroende. Informanter-

na berättar även om att familjen ibland kan stoppa dem från att göra för mycket i hemmet, så 

att de undviker att ta ut sig. 

Stödjande släkt och vänner 

Att människor i omgivningen stöttar och tror på informanterna beskrivs som mycket viktigt, 

kanske till och med det viktigaste. De som har nära vänner beskrev att dessa hjälper dem och 

ger dem kraft tillbaka. Att ha en vän som kan stötta och hålla om en när det känns jobbigt 

beskrivs hjälpa informanter att må bättre. 

 
Oja, jag har två bra väninnor som jag kan ringa och gnälla hos ibland eller säga om det 

är något bra vise versa. Vi byter nog både glädje och sorg med varandra tror jag, det är 

skönt och ha. Det är nog det viktigaste nästan att man har folk som tror på en och stöttar 

en. För mig är det, det i alla fall. (Informant 1) 

 

En relation med svärföräldrar har utvecklats över tid och lett till bättre förståelse. De finns där 

när de behövs.  
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Mina svärföräldrar är ju snälla, min svärfar hade sagt till min gubbe då ah sa han kan 

inte NN köra in själv… Då kan jag köra in o så kan jag hämta NN sen, så det är gulligt, 

dem förstår väldigt bra så det är. (Informant 5) 

Fysiskt och psykiskt stöd på arbetsplatsen 

I denna kategori beskrivs stöd från kollegor och överordnade. Detta kan vara i form av anpas-

sade arbetsuppgifter eller arbetsmiljö, förståelse och praktisk hjälp. Stödet från kollegor och 

överordnade finns främst på arbetsplatsen, men även i andra sammanhang. 

Kollegor stödjer 

Informanterna beskrev att kollegor som finns runt omkring dem kan vara underbara och vikti-

ga, och att de kan be om hjälp och få hjälp från dem. Att kollegorna stöttar varandra på ar-

betsplatsen upplevs som viktigt. De kan vara en källa till drivkraft för att gå till arbetet. De 

skyddar och stoppar ibland informanterna från att göra för mycket. För att hjälpa informanten 

att klara av sina arbetsuppgifter kan de göra dennes uppgifter tillsammans med denne. Stödet 

från kollegorna gör att informanterna vill jobba ännu mer och känner glädje på jobbet. 

 
Vi har så bra arbetskollegor. … Så vi stöttar varandra och det är jätte viktigt. … När jag 

började där var jag i jättedåligt skick. Jag verkligen bara grät och grät jag orkade ingen-

ting. … Jag har kommit så långt just på grund av dem, de har verkligen stöttat mig … De 

vet och de säger ofta när jag blir… sådär stressad. Så de liksom bara att, även på mor-

gonen när jag går upp och det känns … jag orkar ingenting idag jag är ah, jag kan 

knappt röra mig men sen … ja kommer till jobbet och då, då börjar skratta lite och så. 

Då glömmer man sin värk. (Informant 3) 

 

Informanter fick skuldkänslor av att få hjälp av kollegor med arbetsuppgifter, eftersom de inte 

klarat sitt arbete utan var tvungna och be om hjälp. Kollegorna är i regel hjälpsamma men, 

främst i början av sjukdomstiden, kunde det finnas en tvekan att be om hjälp. På arbetsplatsen 

kan flera kollegor ha liknande problem. De som arbetar på anpassade arbetsplatser ser positivt 

på det då förståelsen i gruppen är bra. Kollegor kan i vissa fall komma hem till informanter på 

fritiden för att informera om vad som skett på arbetsmöten. Kollegor kan ibland vara beredda 

att hjälpa till med problem utanför arbetet och utanför arbetsuppgifter.  

 
Jag berättade för mina kollegor i somras att jag inte fick eller att jag är utförsäkrad så eh 

eller dem och att dem sagt. Men tänk om vi alla får som jobbar med dig får skriva något 

om dig, hur du jobbar och hur du är liksom så, det skulle hjälpa ... Det tycker jag, den 

glädjen blir, man blir glad. Och det är då man vill jobba ännu mer göra ännu mer och 

jobba. (Informant 3) 

 

Emellanåt kan informanter ringa till sina arbetskamrater och få stöd, bland annat kan kollegor 

uttrycka att informanterna inte bör arbeta om de inte mår bra. Kollegor kunde se att informan-

terna hade ont vilket gjorde att de fick hjälp med arbetssysslorna. 

 
Och där jag var innan alltså på dagis där var det jättebra nu tar vi detta NN så går du ut 

och gör vad du kan så tar vi detta och si och så. Så där fick jag jätte mycket hjälp. Men 

det var ju jag själv som kände att nej det här funkar inte så ska det inte vara. Du ska inte 

gå och jobba och de andra får jobba i ditt ställe. (Informant 4) 

 

En önskan fanns att arbetskamrater skulle vara mer uppmuntrande och ge mer beröm vid bra 

prestation. 
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Förstående överordnade 

Informanternas chefer kan vara förstående och stötta dem i arbete. De kunde stundom se efter 

informanterna och skydda dessa från sig själva. Exempelvis fick överordnade ingripa genom 

att säga ifrån att den anställde inte kunde arbeta mer och borde gå hem för att återhämta sig. 

Även om det är informanterna själva som upplever problem på arbetet, kan cheferna ingripa 

efter dessas önskan. De som arbetar på anpassade arbetsplatser upplevde att cheferna värnade 

om dem i deras situation. På dessa arbeten kunde informanterna själva bestämma över sina 

arbetsställningar, om de skulle stå eller sitta ner. De fick även ta mikropauser under dagen och 

gå en runda eller ta en promenad. De upplevde att de överordnade tog hänsyn till deras situa-

tion och var förstående. Chefer gav möjligheter att anpassa arbetsuppgifter eller byta arbets-

plats inom företaget. Detta för att klara av att fortsätt arbeta. Möjligheter fanns att få mer vari-

erade uppgifter där informanterna kunde komma ifrån sitt arbete och gruppen för att träffa nya 

människor och röra lite på sig. 

 
Jag går även en posten runda. De har verkligen försökt hjälpa till så att jag kommer ifrån 

lite mitt jobb och grupp. För att göra något annat, röra på mig och att träffa lite annat 

folk och så. De har gjort det för min skull. (Informant 8) 

 

Cheferna visade uppskattning vid återgång till arbete, och gjorde att informanter kände sig 

välkomna tillbaka efter sjukskrivning. Det har beskrivits att cheferna har ställt upp många 

gånger och att det inte har varit problem med förståelsen, vilket lett till att informanter i stor 

utsträckning kunde vända sig till chefen. Upplevelsen framkom att överordnade ville infor-

manter väl och ville ha kvar dem på arbetsplatsen. För informanter som trots lång sjukdom 

hade kvar en anställning, fanns en känsla av trygghet. Anställningen fanns kvar då chefen var 

förstående och ville underlätta. Chefer kunde emellanåt vara mycket engagerade och ringa 

hem för att se hur det står till och även informera om vad som sker på arbetsplatsen. Att också 

vara inbjuden till arbetsplatsträffar ökade känslan av delaktighet och att inte vara bortglömd.  

 
Och jag känner att ändå om jag är hemma så känner jag att jag alltså jobbar. Jag är inte 

övergiven, jag är inte bortkastad eller jag är där. Så jag finns inne i den där. Allt. Så det 

känns, på så sätt känns jag som jag har det bra. Ja. Det är ingen som har glömt mig. (In-

formant 7) 

Smärtan syns inte 

I denna kategori beskriver informanterna hur den långvariga smärtan inte syns och hur detta i 

sin tur påverkar förståelsen och bemötandet. De berättar hur de kan känna sig misstrodda och 

anklagade för att fuska vilket de upplever kan påverka arbetsförmågan. 

Tvingas bevisa smärtan 

Långvarig smärta syns inte utåt och smärta kan flyttas mellan olika kroppsdelar. Hur det 

känns i kroppen kan vara svårt att beskriva med ord. Informanterna upplever ofta oförståelse i 

möten med andra människor. Det framkom att informanterna kunde vara rädda för att vara 

psykiskt sjuka i början av sin sjukdom. Detta var något som de sällan delade med sig till andra 

av rädsla för hur omgivningen skulle ta det. Anledningen till uppkomna missförstånd var ofta 

just att smärtan inte syntes. Omgivningen kunde se konsekvenserna av smärta som psykisk 

sjukdom, när detta skedde var det svårt för informanterna att bevisa att så inte var fallet. 

 
Liksom alla försökte skylla på ah depression, jag försökte förklara jag är inte deprime-

rad, … självklart blir jag deprimerad när jag har värk. Man mår inte bra när man har 

värk … Det var ingen som ville lyssna, jag kände det var ingen som tror att jag har värk 

utan. (Informant 3) 
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Informanterna berättade att de ibland blev misstrodda, framför allt av människor utanför fa-

miljen. De upplevde att de var tvungna att bevisa sin smärta. En upplevelse fanns att omgiv-

ningen inte förstod dem utan var övertygade om att de inte talade sanning. 

 
Jag fattade ingenting så jag började gråta och sen så sa hon (Försäkringskassan) men du, 

du behöver inte gråta jag vet att du har värk. Så det blev liksom ah du gråter nu för at 

bevisa att du har värk. Det blev helt fel. Så började jag, jag mådde jätte dåligt av det.  

(Informant 3) 

Ser frisk ut 

Informanter nämnde att de ofta blev ifrågasatta av omgivningen för att de ansågs vara för gla-

da, för pigga eller såg för normala ut. Detta kunde såra dem och de kunde bli ledsna av att 

omgivningen ifrågasatte deras smärta. Tankarna fanns att det skulle ha varit enklare om de 

haft en mer synlig sjukdom, för att undvika misstro och för att få en bättre förståelse från om-

givningen. Det blev ofta lättare när informanterna fick sin smärta diagnostiserad. De beskriver 

att andra tror att de bara låtsas ha ont för att slippa arbeta. 

 
Det värsta för mig är att det inte syns på mig att det är något fel. När du tittar på mig så 

ser du inte. Jag är inte utan arm eller ben. Det tycker jag är jobbigt. (Informant 8) 

 

Med tiden framkom vilka som verkligen brydde sig och lyssnade på hur informanterna måd-

de, och vilka som frågade men sen inte brydde sig om svaret. Att se normal ut kan få omgiv-

ningen att inte höra på hur det står till. 

 
Ja men folk tycker att man är för glad, du som är så glad kan du ha ont. (Informant 1) 

 

Bemötande från omgivningen var annorlunda beroende på hur pålästa omgivningen var inom 

området smärta. Träffade informanter personer som var insatt i ämnet fick de ett bättre bemö-

tande än från personer som inte visste så mycket om sjukdomen. 

 
När man kommer till folk som har kunskap om det så är det bemötandet något helt annat, 

men när du kommer ut bland folk såhär så tänker de kolla hon ser frisk ut och så. Det är 

inget fel på henne medan ingen vet hur jag mår och hur ont jag egentligen har. (Infor-

mant 8) 

Oförståelse från omgivningen 

Denna kategori innehåller information om hur studiens informanter upplever omgivningens 

oförståelse och hur denna påverkar deras arbetsförmåga. De beskriver hur de har upplevt det-

ta.  

Bristande förståelse från vård, myndigheter och ospecifik omgivning 

Informanter har upplevt att vissa personer förstår och sätter sig in i deras situation medan 

andra kanske frågar och sedan inte bryr sig. Oförståelsen upplevdes som värst innan diagnos 

ställdes. Utan diagnos var det ingen som riktigt trodde på dem. 

 
Nu vet jag ju vad jag har för nånting, men innan så hade man ingen som trodde på en. 

Jag hade ju inte fått nån diagnos. Det var ju det som var det värsta. Att inte veta vad det 

var. Idag vet jag ju vad det är, då är det en helt annan skillnad. (Informant 9) 
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Det finns en upplevelse av oförståelse ifrån vård och myndigheter. Vårdpersonalen kan sporra 

mer än vad personerna själva känner att de klarar av. När informanterna möter bristande för-

ståelse hos olika myndigheter, såsom försäkringskassa, beskrivs konsekvenserna kunna bli 

stora och negativa för den enskilde. Det kan göra att återhämtningen från mötet kan ta lång 

tid. 
 

Och då får man en sådan känsla de tror att jag inte vill jobba att jag fuskar att jag inte 

vill jobba. Då blir man nedstämd lite och liksom man blir man tappar den där glädjen 

arbetsglädjen och så. (Informant 3) 

 

Omgivningen kunde förvänta sig att informanter skulle vara ansvariga och ta tag i saker och 

ting. De förstod inte att informanterna inte klarade av denna press. Detta fick konsekvenser, 

som sämre sömn och mer ont. Omgivningen kan kommentera sjukskrivning, och mena att 

eftersom informanter ändå bara är hemma, kan de lika gärna utföra det som omgivningen för-

väntar sig. Kommentarerna upplevs som skämt på informanters bekostnad vilket gör de utsat-

ta ledsna. Upplevelsen av att andra pratar bakom ryggen på grund av informantens sjukdom 

har beskrivits. 

 
En del skrattar och frågar vad ska du då göra du går ju ändå bara hemma. Och det är 

det värsta jag vet. Då blir man ledsen. (Informant 6) 

Oförståelse på arbetet 

Det uppkommer ofta känslor av att inte bli trodd och att andra kan tro att informanterna inte 

vill jobba utan fuskar, vilket påverkar arbetsglädjen. Det finns en oro över att bli uppsagd då 

de inte kan utföra sina arbeten. I vissa fall förväntas det att alla ska göra alla arbetsuppgifter 

vilket kan innebära problem för informanterna. Det finns en känsla av att inte räcka till på 

arbetet. När arbetsgivare insatts i den anställdes smärtproblematik, kunde responsen bli att 

denne borde fundera över att byta jobb. En respons på känslan av otillräcklighet kunde bli att 

informanten skulle arbeta snabbare. Överordnade kunde antyda att det är privatlivet som på-

verkar informanter och inte arbetet och arbetsmiljö. Att chefen inte förstår gör att informanter 

inte kan vända sig till denne vid behov av hjälp. Istället för att stödja kunde överordnade igno-

rera problem. 

 
Ja jag vet inte eftersom jag sa inte att jag mår inte bra. Om man säger sådant så är dom 

hela tiden på. Förstår du dom säger du ska byta jobb och du ska. Och dom hittar också 

från privatlivet och privatlivet. Om man har ont, eller man känner sig deprimerad. (In-

formant 2) 

 

Informanter berättade att cheferna ibland inte riktigt brydde sig om hur de mådde utan istället 

var intresserade utav hur mycket de anställda kunde utföra. Fokus låg på arbetskapaciteten 

och inte välmående på arbetsplatsen. Det framkom att en förstående chef får informanter att 

vilja gå tillbaka till arbetet medan en oförstående chef minskar motivationen för tillbakagång 

till arbete. Även oförståelse från kollegor har framkommit såsom avundsjuka för exempelvis 

anpassade arbetstider. Vissa kollegor vände ryggen och andra pratade bakom ryggen. De som 

upplevde detta ville inte åka till arbetsplatsen. Ibland visade arbetskamrater att de saknade 

förståelse genom att aldrig höra sig för om informanternas mående. De kunde vara rädda att 

fråga om sådant.  

 
Jag blev ledsen det är inget kul att åka till jobbet, man spyr nästan för att åka dit. Ja, det 

blir så, det blir lite mobbning helt enkelt. (Informant 9) 
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Det fanns en känsla av att samhället inte hade förståelse för informanters situation, vilket gav 

osäkerhet inför framtiden och inför arbetssituationen. En fundering var vem som skulle anstäl-

la dem som de var. 

 
Och jag kan inte jobba 5 timmar utan jag kan jobba två och då kanske en halvtimme och 

vem vill anställa mig? Ingen. (Informant 7) 

Familjen saknar förståelse 

Informanter kunde emellanåt uppleva att familjen saknade förståelse i början av sjukdomsti-

den. Detta var svårt för informanterna, de förstod själva inte vad problemet var eller vad det 

berodde på. Yngre barn kunde ha svårigheter att fullt förstå situationen, medan äldre barn 

kunde ge stöd och hjälpa informanter. 

 

Angående oförståelse från hemmet:  
Många gånger är det för att man blir ledsen. Och man blir fruktansvärt trött på dom man 

blir ledsen och gör sakerna själv. Så det påverkar jättemycket omgivningen faktiskt. 

Ibland. (Informant 6) 

 

Vid upprepningar av hur ont informanter har kunde familjer efterhand sluta lyssna. Denna 

form av oförståelse kunde påverka genom mindre hjälp i hemmet, och därigenom mer smärta. 

Att utföra sysslor själv som det egentligen inte finns ork för kunde leda till trötthet och led-

senhet. Det fanns en upplevelse av att omgivningen påverkar informanternas situation starkt. 

 
Man går och säger åh vad ont det gör, eller kan du hjälpa mig med det, kan inte du dam-

suga idag så du tar tvätten eller kan du gå ut med hunden eller, jag gör det mesta själv 

ändå men … Och dom hör det här hela dagarna så jag tror att dom inte hör det till slut. 

(Informant 6) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna del kommer eventuella svagheter och problem i arbetet att belysas, samt vad dessa har 

inneburit för det resultat som har framkommit (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008).  

 

Att ha vida inklusionskriterier ger en förhoppning om ett brett urval med många olika erfa-

renheter att berätta om. Att ha fler variationer i urvalet ger en större möjlighet att få fram fler 

erfarenheter om ämnet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Något strategiskt urval har 

dock inte gjorts utan alla de som stämt med uppsatta kriterier har fått vara med. Alla infor-

manter uppskattades vara i medelåldern och alla nio var kvinnor. Kvinnorna hade väldigt va-

rierande arbete, såsom kontorsarbete, lokalvårdare, produktionsindustri och arbete inom vår-

den. Vissa hade anpassade arbetsplatser och de flesta arbetade deltid. Många av de informan-

ter som har kontakt med rehabiliteringskliniken har fått åtgärder riktade mot arbete och ar-

betsmiljö. Utvalda informanter befinner sig i ett sammanhang där de möter andras förståelse 

och uppfattningar om smärta. De kan se omgivningens påverkan på arbetsförmåga och svara 

på studiens syfte.  

 

Intervjuledarna såg det som fördelaktigt att de flesta intervjuerna ägde rum på rehabiliterings-

kliniken för tillgänglighetens skull. Informanterna som deltog i studien fanns på plats och var 

möjliga att kontakta där.  Dessutom hade kontaktpersonerna god kontakt med informanterna, 

detta underlättade författarnas kontakt med dessa. Innan intervjuer påbörjas bör intervjuaren 
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hitta tillträde till en plats där denne kan hitta möjliga informanter (DePoy, 1999). Författarna 

till studien menar att en rehabiliteringsklinik var en av flera möjliga platser där informanter 

som stämmer överrens med valda kriterier kan hittas. Ett annat sätt att få tag i informanter var 

att tillfråga kontakter utanför rehabiliteringskliniken som stämde överens med inklusionskrite-

rierna. Detta har varit lyckat och inga negativa följder för studien har spårats. Även dessa in-

formanter har fått full information om att deltagande är helt frivilligt, som Vetenskapsrådet 

(2002) framhåller. 

 

Några intervjuer skedde i informanternas egna hem, problem som upplevdes med detta var att 

andra medlemmar i familjen fanns nära och kunde ha påverkat den information som framkom. 

Studiens etiska krav var, efter Vetenskapsrådets (2002) uppmaning, att information ska be-

handlas konfidentiellt och att ingen enskild informant ska kunna kännas igen, för att skydda 

deras privatliv. Att en informant önskade ha delar av familjen nära var dennes eget val och då 

påverkan på studiens etiska aspekter var begränsad och frivilligt bestämdes att det skulle tillå-

tas. Även att avbrott i intervjun skedde då informanterna fick dela sin uppmärksamhet mellan 

intervju och kommunikation med andra var ett problem. Detta kan ha påverkat resultatet då 

informanten inte kunde ha hela sin fokusering på intervjun utan blev avbruten. Det kan även 

ha påverkat genom att denne inte berättade helt öppet om sin situation. Möjligen framkom 

inte de negativa upplevelserna helt klart, då intervjun kan ha vänts mer till positiva upplevel-

ser. Det pratades inte i så stor utsträckning om det som kan hindra arbetsförmåga. Forssén och 

Carlstedt (2008) menar att det underförstått blir det friska i vardagsliv och arbete som betonas 

när intervjuer sker hemma. Om intervjuerna hålls på en plats där informanter även har kontakt 

med läkare kan ohälsa komma i fokus snarare än arbetsliv. Eventuell maktobalans mellan 

intervjuade och intervjuare kan minskas av att de senare är gäster i den intervjuades hem 

(Forssén & Carlstedt, 2008). En begränsning som kunde ses i studien var att båda författarna 

var ovana vid att intervjua. Det har gjorts två pilotintervjuer, dock räckte det inte med det för 

att få en vana. Om intervjuaren har stor erfarenhet blir resultatet mer sammanhängande, därför 

var det ändå betydelsefullt att försöka förbereda för att få en vana i intervjuande genom inle-

dande pilotintervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Vid mötet för två intervjuer framkom att informanterna och en av författarna har en gemen-

sam kontakt. Informanterna berättade själva att det inte upplevdes som ett problem och infor-

mationen att ingen annan kommer veta om dennes deltagande och svar betonades. Författarna 

upplevde inte att informanternas svar påverkades negativt av den situationen. Eftersom en av 

författarna har en utländsk härkomst har det bidragit till studien genom informanternas öp-

penhet och villighet att medverka. En upplevelse har varit att informanter kunnat relatera mer 

till författaren och öppnat sig mer. En annan tanke är att rädsla för språkbegräsningar inte har 

hindrat informanterna från att delta. Etnisk tillhörighet och kulturellt medförda förhållanden 

är annars sådant som kan utgöra kommunikationshinder. Även att inte förstå och tala språket 

kan utgöra ett annat hinder (Ewles & Simnett, 2005). En intervju gjordes på ett annat språk 

för att göra det lättare för informanten att förstå sammanhanget och även för att få möjlighet 

att berätta mer om sin situation. Intervjun översattes sedan till svenska. Det som kan vara 

nackdel med att ha en intervju på ett annat språk är att översättningen inte sker korrekt och att 

innebörden inte blir den samma. Intervjun skulle kunna ha gjort på svenska, men då skulle 

informanten ha känt sig begränsad i sitt uttal. Det som kan ses som en positiv aspekt i det hela 

är att informanten känner sig säker och kan uttrycka sig på ett korrekt sätt. Denne fick en bätt-

re förståelse för studiens syfte och innebörden av frågorna. Att välja att låta denna informant 

deltaga beror på viljan att få fram fler erfarenheter och bredda urvalet, vilket också skett. Vid 

varje intervju fick informanterna mot slutet möjlighet att lägga till erfarenheter och tankar de 

önskade berätta om. Detta för att avrunda på ett bra sätt och få informanterna att känna att de 
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berättat klart. Genom att avsluta så har författarna följt Kvales och Brinkmanns (2009) re-

kommendation att avrunda en intervju med att ge ytterligare utrymme för intervjupersonernas 

berättelser.  

 

Alla nio intervjuer har spelats in vilket har underlättat för författarna att hålla sig textnära. 

Analysen av intervjuerna blir på detta sätt mer trovärdigt, eftersom analysen verkligen bygger 

på det som informanterna uttryckt. För att det resultat som framkommit ska vara trovärdigt 

har analyseringen skett av båda författarna. Alla steg i analysen har diskuterats gemensamt för 

att få fram betydelsefulla delar och ställningstagande har gjort gemensamt för att styrka resul-

tatet och öka tillförlitligheten. Detta steg i processen har även granskats av en expert på områ-

det, så kallad validering med hjälp av experter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De 

kategorier och underkategorier som analyserats fram utesluter inte varandra, men det är inte 

ovanligt vid analys och ses inte som ett problem för analysens trovärdighet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Den genomförda analysen håller sig nära ursprungstexten, trots 

abstraktion har analysen varit textnära. 

Resultatdiskussion  

I genomförd analys framkom att fyra kategorier innehållande flera underkategorier som på-

verkar arbetsförmågan för människor med långvarig smärta. De fyra kategorierna är: förbättra 

aktivitetsbalans mellan hem och arbete, stöd på arbetsplatsen, smärtan syns inte och oförstå-

else från omgivningen. 

 

Begreppet omgivningens inverkan syftar på de möjligheter, stöd, krav och hinder som miljön 

utgör för individen. När kraven på en individ är för höga i relation till dennes kapacitet, så kan 

denne bli orolig eller känna att situationen är hopplös. Vilja, vanor och utförande utgör till-

sammans med miljön en helhet. Ett gott samspel mellan dessa fyra definieras som aktivitets-

balans (Kielhofner, 2008). Aktivitetsbalans definieras även som en fördelning mellan arbete 

och fritid. Aktivitetsbalans innefattar även andra faktorer så som individens fysiska, mentala 

och sociala kapacitet (Wilcock, 2006). Den sociala omgivningen kan förändra aktivitetsbalan-

sen, genom att sänka kraven på ett aktivitetsområde. Detta kan göra det lättare för informan-

terna att klara av andra värderade aktiviteter. När funktionshinder uppkommer kan det föränd-

ra en individs sociala miljö. Många funktionshindrade är extra beroende av familjen för käns-

lomässigt, finansiellt och andra former av stöd (Kielhofner, 2008).  

 

Personer med svår sjukdom, som smärta, kan drabbas av trötthet (Hӕgerstam, 2003) och har 

därför en begränsad mängd energi att fördela över dagen. Aktiviteter som för friska männi-

skor inte tar så lång tid kan kräva mer tid och energi av människor med smärta (Liedberg, 

Hesselstrand & Henriksson, 2004). Att få kraft över från hemsysslor förs fram i intervjuerna 

och gör att ork och energi kan vändas mot arbete och andra aktiviteter som på sikt främjar 

arbetsförmåga, såsom rehabilitering. Smärta efter arbetsdagen kan hindra personer i de aktivi-

teter de har under sin fritid (Müllersdorf, 2002). Fritidsaktiviteter och hushållssysslor bör vara 

i jämvikt med arbete för att uppnå aktivitetsbalans. Närstående till informanterna i studien 

tillhandahåller mycket industriellt stöd. De tar över sysslor i hemmet för att minska påfrest-

ningen på informanterna. Familjer som vill stödja personen kan inkludera denne i rutiner och 

se till att den funktionshindrade får meningsfulla roller i familjen (Kielhofner, 2008). Därför 

kan det bli något problematiskt om informanternas familjer inte låter dem fortsätta att uppfylla 

sina roller i familjen på ett positivt sätt. En bra situation är om informanterna har värderade 

aktiviteter i både hem och arbetssituationen att uppfylla. Informanterna talade varmt om bety-

delsen av förståelse från familjen. De upplever att stöd genom övertagande av uppgifter ger 

mer energi än det tar. För att kunna balansera arbetsbörda med sin förmåga har de fått föränd-
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ra sitt beteende. Detta genom att acceptera hjälp från andra, göra egna prioriteringar och vara 

uppmärksam mot fysiska och mentala begränsningar (de Vries, Brouwer, Groothoff, Geertzen 

& Reneman, 2011). Det beskrivs som viktigt för personernas välmående vilket även Raichle, 

Hanley, Jensen och Cardenas (2007) beskrivit. Dessa menar även att stödet minskar smärtans 

påverkan på livet. Skuldkänslor för partnerns övertagande av uppgifter har diskuterats men få 

har uttryckt upplevelse av otillräcklighet i relationen med denne, vilket inte överensstämmer 

med annan information (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006).  

 

Andras förväntningar kan påverka människors handlingar och motivation. Familjen och vän-

ner kan ge känslomässigt stöd och uppmuntran till att fortsätta kämpa för att nå sina mål 

(Kielhofner, 2008). Råheim och Hålans (2006) skriver att människor med smärta ofta söker 

förståelse hos människor nära dem, såsom familj och nära kollegor. De upplevde det som vik-

tigt att andra i deras omgivning förstod svårigheterna som de möter och de ville dela med sig 

av sina erfarenheter. Informanterna berättade att de ibland inte kände så stort behov av stöd 

från släkt och vänner. Dock upplevde de som hade det stödet att det gav dem mycket när 

människor i omgivningen stöttade och trodde på dem. Detta ansåg informanterna vara mycket 

viktigt och ökade deras välmående. Många med långvarig smärta upplever att kollegor, famil-

jer, vårdpersonal och andra bekanta har negativa attityder, misstror dem och är osympatiska i 

sitt bemötande. Omgivningen uppfattar inte smärtan som ett problem som påverkar livet 

mycket för individerna (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). Detta näm-

ner även informanterna, dock fanns upplevelsen att denna misstro minskade och förståelsen 

ökade med tiden. När släkt med tiden fick ökad förståelse uttrycktes att bördor lättade. Mer 

sällan uttrycktes att övrig släkt och vänner har positiv betydelse för arbetsförmåga. Att dela 

tankar och upplevelser med dessa gav berörda informanter kraft.  

 

Arbete hjälper många att få struktur i vardagen och ger individen en identitet genom arbetsrol-

len (Kielhofner, 2008). Individens aktivitetsutförande påverkas av omgivningen runt omkring. 

Aktivitetsutförandet styrs även av personliga och samhälliga värderingar. En av de rådande 

samhälleliga attityderna är att ökad sysselsättning och arbete är positivt (Regeringen, 2011). 

Även informanterna i studien uppgav att de ville arbeta och att arbetet var väldigt viktigt för 

dem. Arbetet är viktigt för människors välbefinnande, genom arbete ställs krav på individen 

att utföra olika uppgifter och att använda tiden på rätt sätt (Kielhofner, 2008). Informanterna 

uppgav i studien att det var viktigt för dem att få den sociala samhörigheten med kollegor och 

överordnade på arbetsplatsen. För att en individ ska vilja delta i aktivitet bör den ha en social 

betydelse för individen (Kielhofner, 2008). Förutom social samvaro ger arbetet också en käns-

la av att tillhöra samhället och möjlighet till personlig utveckling (Henriksson, Liedberg & 

Gerdle, 2005). Informanterna upplevde att bemötandet från omgivningen blev bättre när de 

berättade att de arbetade, trots sina sjukdomar. Arbetet utgjorde både mål och mening i infor-

manternas liv. Arbete ger en känsla av godkännande och självrespekt när individen blir posi-

tivt värderad på arbetsplatsen (de Vries, Brouwer, Groothoff, Geertzen & Reneman, 2011), 

såsom informanterna oftast blev. Arbetssituationen var oftast glädjefylld och gav motivation 

till att komma dit. Att komma till arbetsplatsen gav också informanterna annat att koncentrera 

sig på än smärtan. Detta gjorde att smärtan minskade, vilket också skedde i studien av de Vri-

es, Brouwer, Groothoff, Geertzen och Reneman (2011).  

 

Informanterna ansåg att de fick, eller vid tidigare arbete fått, det stöd de behövde på arbets-

platsen av kollegor och överordnade. Stödet var i form av anpassade arbetsuppgifter eller ar-

betsmiljö, förståelse och praktisk hjälp. Detta skedde främst på arbetsplatsen men även i andra 

sammanhang av kollegor och överordnade. De attityder överordnade och kollegor har, kan 

påverka psykosociala förhållanden. Detta tar även Kielhofner (2008) upp i sin modell, hur 
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förståelse från kollegor och arbetsgivare påverkar individens känslor och motivation till akti-

vitetsutförande, och därmed deras beteende. Informanterna i denna studie upplevde också 

detta väldigt starkt. En stödjande chef gav dem arbetsglädje tillbaka och ökade motivationen 

att prestera på arbetsplatsen. Kollegor som förstod dem inverkade även de i arbetsglädjen och 

gav dem vilja att varje morgon ta sig till arbetet. Positiva kollegor beskrevs hjälpa dem att 

glömma smärta. Enligt de Vries, Brouwer, Groothoff, Geertzen och Reneman (2011)  har de 

med mest stöd mindre smärta efter arbetet. Enligt intervjuerna som genomförts beror detta på 

kollegornas hjälp på arbetsplatsen. När informanterna arbetade upplevde flera skuldkänslor då 

kollegorna ibland fick ta över deras arbetsuppgifter samtidigt som de hade sina egna uppgif-

ter. De kunde inte uppfylla de förväntningar som omgivningen ställt på arbetsrollen. Detta 

stöds av Kielhofners (2008) teori om omgivningens förväntningar på roller. Att inte uppfylla 

förväntningarna kan ge individen en osäker identitetskänsla. Viljan att stanna kvar på arbetet 

minskade då informanterna upplevde sig själva som en börda. Viljan påverkar utförandet ge-

nom individens tankar och känslor. Tron på sin egen kompetens och effektivitet påverkar vil-

jan och är en viktig faktor i aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2008). Informanterna har stark 

vilja och drivkraft att arbeta, men deras känsla av personlig kapacitet gällande fysisk, intellek-

tuell och social förmåga var begränsad. Informanternas upplevelse av hjälp på arbetsplatsen 

stämmer inte överens med det som de Vries, Brouwer, Groothoff, Geertzen och Reneman 

(2011) beskriver om att anledningen till att många stannar kvar på arbetet är att de känner 

lojalitet med kollegorna. 

 

De roller människor införlivar är till stor del socialt definierade och är relaterade till attityder 

och beteende (Kielhofner, 2008). När de attityder som den sociala omgivningen har inte över-

ensstämmer med informantens egen attityd kan det bli svårigheter att införliva en fungerande 

roll, som exempelvis arbetare eller samhällsmedborgare. Att informantens smärta inte syns 

utanpå kan leda till motsättande attityder. När en sådan motsättning existerar kan anpassning 

till aktiviteter, såsom arbete, försvåras. Kielhofner (2008) beskriver att aktivitetsanpassning 

handlar om att bygga en positiv aktivitetsbaserad identitet och att känna kompetens i aktivitet. 

Motsättning mellan informantens upplevelse och omgivningens kan få praktiska konsekven-

ser, såsom bristande arbetsanpassning. Flexibla arbetstider och arbetsuppgifter samt ergono-

misk anpassning underlättar för individen att stanna kvar på arbetet (de Vries, Brouwer, Gro-

othoff, Geertzen & Reneman, 2011). Informanterna i studien upplever att det kan vara en stor 

fördel att ha detta flexibla arbetssätt, och de som har en sådan arbetssituation talar varmt om 

dess betydelse för dem. Informanter upplevde ofta att överordnade värnade om deras situation 

genom att anpassa arbetsplats och uppgifter. Anpassningarna bestod av bland annat ergono-

misk utformning av möbler, mikropauser och ett tillåtande klimat. Informanter på anpassade 

arbeten kände att de ibland kunde ta pauser och prata med varandra utan negativa konsekven-

ser. Deras upplevelse stöds av Henriksson, Liedberg och Gerdle (2005) vilka beskriver att 

flexibla tider, byte av uppgifter och positioner, korta pauser samt att möta förståelse är viktiga 

faktorer för att kunna arbeta. Informanterna hade många gånger inställningen att arbetet gav 

dem mening och delaktighet. Det var viktigt för dem att arbeta och ville bidra till samhället 

genom arbete såsom även de Vries, Brouwer, Groothoff, Geertzen och Reneman (2011) och 

Henriksson, Liedberg och Gerdle (2005) beskriver. Även vid återgång till arbete efter sjuk-

skrivning har informanter upplevt förståelse från sin överordnade och känt sig välkomna till-

baka. De nämner även att de har förståelse från överordnade och att dessa ställer upp för dem.  

 

Förändringar i utförandekapacitet påverkar andra delar av individen och dennes miljö (Kiel-

hofner, 2008). En sådan förändring hos informanter i denna studie beror på uppkomst av 

smärta. Den sociala miljön kan hindra individens aktivitetsutförande genom de förväntningar 

och krav som finns, i denna studie var det främst genom oförståelse detta uppstod.  Miljöns 
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reaktioner och förväntningar kan påverka funktionshindrades känsla av kompetens, då många 

grupper är tveksamt inställda till dem. De funktionshindrade kan uppleva att deras sociala 

värld krympt, då andra kan känna sig olustiga eller aktiviteten som bundit samman inte längre 

kan utföras (Kielhofner, 2008). Informanterna i studien hade bättre kontakt med sina familjer 

än vänner och andra i omgivningen. Familjen prioriterades alltid först av informanterna, det 

stöd de behövde fick de i stor utsträckning av familjen. Informanterna hade upprepade gånger 

mötts av oförståelse från omgivningen och menade att denna oförståelse kan påverka deras 

arbetsförmåga. Informanterna har märkt att vissa sätter sig in i deras situation men att det 

även finns många som inte gör det. De har upplevt att många frågar hur det står till men att 

inte alla lyssnar på svaret, de bryr sig inte. Familjer har i regel förståelse för informanterna. I 

de fall oförståelse upplevdes var det ofta värre i början av sjukdomsperioden, detta på grund 

av att informanterna själva inte förstod sin situation. Att även familjen kan ha negativa attity-

der och misstro personer med smärta beskrivs av Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen och 

Gallacher (2006). Barn kunde reagera olika på föräldrarnas smärta. Några barn hjälpte till 

mycket hemma, medan andra hade svårare att anpassa sig till en förälder som inte kunde upp-

fylla deras förväntningar. Barns respons på situationen kan förklaras med ålder (De Souza & 

Frank, 2011).  

 

Informanterna i studien berättade om den oförståelse de mött då deras sjukdom inte syns 

utanpå. Kommentarer som att informanterna ser för friska, för glada, för normala ut, för att 

egentligen kunna vara sjuka. De möts inte av förståelse för hur deras liv påverkas av smärtan. 

Denna upplevelse stöds av Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen och Gallacher (2006) som 

beskriver att omgivningen ofta inte uppfattar att smärta är ett problem som för med sig konse-

kvenser i de smärtdrabbades liv. När smärtan inte syns finns risken att omgivningen tolkar 

personer med smärta som friska. Deras svårigheter med aktiviteter uppfattas som lathet snara-

re än en konsekvens av smärta (Kielhofner et al., 1999). Informanterna i studien kände sig 

ofta misstrodda av omgivningen och upplevde att andra, utanför familjen, inte trodde att de 

inte talade sanning och ville arbete. De upplevde att de var tvungna att bevisa sin smärta. In-

formanterna uttryckte att de kunde bli ledsna och sårade då omgivningen ifrågasatte deras 

smärta. Att få en diagnos är ofta mycket viktigt och betydelsefullt för patienten. Detta för att 

den ger en förklaring till lidandet samt kan patienten då namnge sina besvär (Åsbring, 2003). 

Informanterna berättar att det blev lättare efter att de fick en diagnos, då visste de vad det var. 

De kunde sätta ord på de och ge en förklaring till omgivningen. Det framkom även att de tror 

att deras situation skulle varit lättare om smärtan var mer synlig. Upplevelsen av omgivning-

ens bemötande var olika beroende på vilken kunskap personerna de mötte hade. De fick mer 

förståelse från personer som var mer pålästa än från andra i omgivningen. De fick också bättre 

förståelse från dem med egen erfarenhet av smärta. 

 

Den fysiska miljön samspelar med individen och kan behöva förändras för ett bra aktivitetsut-

förande (Kielhofner, 2008). Det framkom ingen missnöjdhet gällande ovilja att anpassa ar-

betsplatsen i studien. Istället fördes det fram hur nöjda informanter i regel var med arbetsgiva-

re. Oftast accepterar kollegor anpassningar som gjorts, men det finns situationer då de anställ-

da kan känna osäkerhet över hur mycket kollegorna accepterar av förändringarna (Isaksson-

Mettävainio och Ahlgren, 2004). Informanterna i studien berättade om hur kollegor kunde 

visa avundsjuka för de förändringar som gjorts. De kunde ha svårt att förstå deltidsarbete och 

förändringar av arbetsuppgifter. Om personen med svårigheter inte uppfyller de förväntningar 

kollegor och chefer har på dem så menar Kielhofner et al. (1999) att dessa kommer låta de 

funktionshindrade veta det. Det uttrycktes en rädsla för att få sparken då informanter inte 

kunde uppfylla de förväntningar som fanns i arbetet. Olika individer upplevde olika situatio-

ner, men informanter uppfattade ibland att kollegor och chefer inte förstod hur ont de hade 
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och hur smärtan påverkar dem i arbete. Denna situation beskrivs även av Breivik, Collett, 

Ventafridda, Cohen och Gallacher (2006). Det har framgått att det ibland finns en känsla av 

otillräcklighet på arbetet, vilket beror på oförstående chefer. En oförstående chef minskade 

motivationen till arbete. Vidare framkom en upplevelse av att förståelsen inom vården var 

bristfällig. De berättade att vårdpersonal ibland sporrade dem mer än vad de själva upplevde 

att de klarade av. Att inte bli hörd och förstådd är en gemensam beröringspunkt med den stu-

die där många deltagare med smärtproblematik uppgav att läkare inte frågade dem om deras 

smärta utan ignorerade de symptom som fanns (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Galla-

cher, 2006). Värst för informanterna i denna studie var den första tiden då de inte fått ställda 

diagnoser. Informanterna upplevde sig inte trodda när de inte hade en diagnos. Även i möte 

med myndigheter som arbetar för att ta tillvara hälsa och arbetsförmåga upplevde flera av 

informanterna oförståelse. Konsekvenserna av oförståelsen kunde bli betydande för den en-

skilda informanten. Sådana möten tog mycket energi och kunde ta lång tid att återhämta sig 

från. Att känna att omgivningen saknar förståelse för informanternas situationer ökade osä-

kerhetskänslan inför framtiden och framtida anställningar. Människor i omgivningen som inte 

informanternas situation kunde ta mycket av den ork de har och ta bort glädjen, genom att 

ställa för höga krav eller kommentera informanterna och deras liv med sårande ord. Att möta 

negativa attityder från omgivningen är inte ovanligt för personer med långvarig smärta (Brei-

vik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). Även de som upplever bra stöd från den 

bredare omgivningen kan välja att inte prata om smärtan med människor runt dem (De Souza 

& Frank, 2011). Informanterna i denna studie ville ibland inte heller berätta för människor 

som de menade inte har med det att göra. Detta trots att det framkommit en allmän vilja att bli 

förstådd.  

Slutsats 
Sammanfattningsvis visar studien att omgivningen kan stödja men också hindra arbetsförmå-

gan hos personer med långvarig smärta. Omgivningen, och då främst den nära familjen, stöd-

jer arbetsförmåga genom att förändra personernas aktivitetsbalans. Även kollegor och över-

ordnade stödjer arbetsförmåga. Detta gör de främst på informanternas arbetsplatser och i ar-

betsuppgifter. Det har tydligt framkommit att omgivningen kan hindra arbetsförmåga genom 

den brist på förståelse som många med långvarig smärta möter. Genom sina konsekvenser 

motverkar oförståelsen glädje och motivation. Ett ytterligare sätt som den sociala omgivning-

en hindrar arbetsförmåga på är då människor misstror dem med smärta, då smärtan inte syns 

utanpå, vilket stjäl ork och kraft.  

 

Vid genomförande av studien väcktes tanken om ett vidare behov av forskning om omgiv-

ningens påverkan på individer med långvarig smärta. Vad omgivningen kan göra för att hjälpa 

och underlätta tillvaron för personer med långvarig smärta är också ett framtida forsknings-

ämne. En annan upplevelse är att den forskning som redan finns i dagsläget behöver få en 

större genomslagskraft, så att individer kan få tillgång till den på ett lättförståeligt och lättill-

gängligt sätt. Människor kan behöva tillägna sig kunskap om ämnet och sprida den på arbets-

platser och i samhället. 

Betydelse för arbetsterapi 
I slutskedet av rapporten kan funderingen uppkomma vad framkommet resultat kan tillföra 

arbetsterapi. Att veta mer om hur omgivningen påverkar arbetsförmåga underlättar effektiva 

rehabiliteringsinsatser. För att arbetsterapeuten ska kunna förebygga risk för nedsatt arbets-

förmåga behövs kunskap om klienternas situation, men också hur dennes situation kan påver-

ka dem. För att kunna förbättra arbetsförmåga behövs kunskap och erfarenhet av hur indivi-
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den, omgivningen och arbetsterapeuter kan samarbeta för att uppnå bättre resultat. För att 

kunna kompensera nedsatt arbetsförmåga krävs kunskap om hur omgivningen kan reagera på 

kompenserande åtgärder och hur de kan stödja individen i dennes utförande. Allt detta kan 

leda till delaktighet i sitt vardagsliv för personer med långvarig smärta. Författarna i studien 

ville belysa hur den sociala omgivningen både på arbetsplatsen, och utanför påverkar arbets-

förmåga. De arenor som har visat sig ha den största och mest allmänna betydelsen är i hem-

met och på arbetsplatsen. Båda dessa arenor är sådana som arbetsterapeuter kan rikta sina 

åtgärder mot. Resultatet från studien kan göra ett intryck på arbetsterapeutiska insatser, där 

individernas omgivning, och deras egen förmåga att påverka denna får vara fokus i rehabili-

teringen. I studien framkommer vad informanterna ser som svårigheter och glädjeämnen. Re-

sultatet visar även att kunskap hos omgivningen leder till en upplevelse av bättre bemötande 

och större förståelse. Detta är något att ta tillvara. Förhoppningsvis kan denna studie leda till 

en större allmän förståelse bland de arbetsterapeuter som läser den. Denna studie kan visa på 

det som är viktigt vid bemötande av personer med långvarig smärta. Den visar deras upplevel-

se av bemötande och gör att läsaren kan ta till sig kunskap om detta ämne. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till deltagaren 

 
Är du en person i arbetsför ålder med erfarenhet av arbete, samt har långvarig smärta? Då är 

du välkommen att delta i vår studie.  

 

Vi är två studenter som läser Arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping. I 

vår utbildning ingår ett avslutande examensarbete, där vi har inriktat oss på arbetsrehabiliter-

ing.   

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva hur personer med långvarig smärta upplever att 

omgivningens (närståendes, kollegornas med flera) förståelse påverkar arbetsförmågan.  

 

För att få svar på syftet kommer intervjuer genomföras. Du kommer att intervjuas vid ett till-

fälle. Med ditt godkännande kommer röstinspelning ske, detta endast för vår analys av materi-

alet. Så snart som möjligt efter ert godkännande kommer tid och plats bestämmas via telefon. 

Intervjun kommer att pågå i cirka en timme.  

 

Deltagandet är frivilligt och det är alltid möjligt att avbryta intervjun. Detta utan att din reha-

bilitering påverkas negativt, du behöver inte heller ange orsak. Din konfidentialitet garanteras 

utav oss. De svar vi får fram kommer inte vara möjliga att koppla till en enskild individ. Ma-

terialet från intervjun kommer användas enbart i denna studie. Det slutgiltiga arbetet kommer 

att skickas till dig som är intresserad.   

 

Om du har några frågor så kan du gärna höra av dig till någon av oss eller vår handledare.  

 

Vi är tacksamma om du hör av dig snarast med ditt svar, på grund av tidspress. Dock vill vi 

att du svarar genom att skicka tillbaka samtyckesblanketen senast den 2 december. Du kan 

även ringa oss för snabbare svar om deltagandet i studien.  

 

 

 

……………………………………………. ………………………………………… 

Senka Durakovic   Maria Sträng  

Tel: XXXXXXXXXX   Tel: XXXXXXXXXX 

XXXXXX    XXXXXX  

 

 

 

Handledare     

Inger Ahlstrand  

Avd. För Rehabilitering 

Hälsohögskolan 

Högskolan i Jönköping 

Box 1026 

55111 Jönköping  
XXXXXX 
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Samtyckesblankett 
 

För medverkan i studie om hur personer med långvarig smärta upplever att om-

givningens förståelse påverkar arbetsförmågan. 

 

Jag önskar deltaga i studien genom intervju.  

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och det är alltid möjligt att av-

bryta intervjun utan att min rehabilitering påverkas negativt.  

 

 

 

Här med godkänner jag mitt deltagande i studien 

 

 

___________________________________ 

Underskrift 

 

___________________________________ 

Namnförtydligande  

 

___________________________________ 

Tfn 

 

___________________________________ 

Datum 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Inled med att berätta om ert syfte med examensarbetet och att ni framförallt är intresserade av 

hur de upplever att deras arbetsförmåga påverkas av omgivningen. 

Öppna & inledande frågor 

För att få en bakgrund till det du kommer att berätta vill vi att du beskriver för oss hur en 

vanlig vardag ser ut för dig. 

Arbetar du (%?), sjukskriven(%?) eller arbetssökande? 

Huvudfrågor 

Hur påverkar din smärtan dig i arbete?  

Finns det något i din arbetsmiljö som påverkar din arbetsförmåga? 

Arbete 

Hur stödjer din chef dig i ditt arbete? Alt. Hur stödjer din chef dig i att komma tillbaka till 

arbete? 

Hur stödjer dina arbetskamrater dig i ditt arbete? (Ställer upp för dig, har förståelse för 

att du kan ha en dålig dag osv) 

Får du hjälp av kollegor i arbetsuppgifter? 

Hur har du möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och din arbetssituation? 

Känner du dig delaktig på arbetet?  

Får du vara med att planera/ sätta upp mål/ bestämma/ ta beslut/ påverka? 

Hur stödjer dina närstående eller andra i din omgivning dig att kunna arbeta?  

Hur upplever du förståelse från din omgivning? 

Hur upplever du att förståelsen runt omkring dig påverkar din förmåga att utföra ditt 

arbete? 

Kan du ge exempel på situationer där attityder i din omgivningen underlättar för dig i arbete 

och där omgivningen hindrar dig? Både på arbete och utanför. Hur upplever du detta? 

(Omgivning= Myndigheter, chefer och kollegor, närstående, kunder? ) 

Avslutande frågor 

Hur ser du på din förmåga att arbeta i framtiden? 

Hur kan omgivningen stödja dig? 

Alt. Den som inte arbetar:  

Hur ser du på att börja arbeta igen? 

Hur kan omgivningen stödja dig för att du ska börja arbeta igen?? 

Följdfrågor 

Det var intressant. Kan du berätta mera? 

Kan du förklara på vilket sätt? 
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Egengranskning 
 

 


